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§ 154

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändring:
Tillägg:

Justerandes sign

-

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji
Dahne (MP) om att utlysa klimatnödläge

-

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande om motivering till ställningstagande
vid behandling av motionen för fria mensskydd

-

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP) ställd till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L)
om motivering till ställningstagande vid behandling av motionen
för fria mensskydd

-

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP) ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för
fria mensskydd

-

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) till socialnämndens
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om heltidsresan

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Begäran om entledigande från Björn Holm (M) från
uppdraget som ersättare i socialnämnden
2021/220
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Holm (M) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning
Björn Holm (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-06-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Underrättelse om valbarhetshinder för Christy Whiddon
(S)
2021/257
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera till protokollet att Christy Whiddons (S) uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige upphört 2021-08-26.
2. Notera till protokollet att Christy Whiddons (S) uppdrag som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i valberedningen
samt nämndeman upphör från dagens datum 2021-09-22.
3. Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har 2021-08-26 uppmärksammat kommunen om att det
föreligger valbarhetshinder för Christy Whiddon (S). Om en
förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en
förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget
vid nästa fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Underrättelse om valbarhetshinder för Christy Whiddon (S) 2021-08-26.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Underrättelse om valbarhetshinder för John Sporrong (S)
2021/252
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera till protokollet att John Sporrongs (S) uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige upphört 2021-09-09.
2. Notera till protokollet att John Sporrongs (S) uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden, ersättare i valberedningen samt god
man vid lantmäteriförrättningar upphör från dagens datum 2021-0922.
3. Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har 2021-09-09 uppmärksammat kommunen om att det
föreligger valbarhetshinder för John Sporrong (S). Om en
förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en
förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget
vid nästa fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Underrättelse om valbarhetshinder för John Sporrong (S) 2021-09-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Begäran om entledigande från Linnea Sporrong (S) från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
2021/253
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Linnea Sporrong (S) från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Linnea Sporrong (S) har begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2021-08-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
handlingsplan för elförsörjning
2021/127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande:
- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som
helhet.
Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller.
Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna
för solceller bedöms vara gynnsamma.
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges
under ärendebeskrivningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 148
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 129
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 132
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-05
Motion 2021-04-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M)
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
Tjörns Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M)
om årsredovisningen i Tjörns Hamnar AB
2021/157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om årsredovisningen
för Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
Bakgrund,
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma.
Stämman antog också styrelsens förslag till den redovisade
årsredovisningen.
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets
styrelseordförande tillika kommunstyrelsens ordförande.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar?
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året?
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha dessa
reserver?
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets
ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet att
Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat ”direkt
oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bo Bertelsen (M) svarar enligt följande:
”1. Svaret står angivet på sidan 6 i årsredovisningen för THAB
2. Svaret står angivet på sidan 6 i årsredovisningen för THAB
3. Syftet med obeskattade reserver är att utjämna företagets resultat
över tid. Vid goda verksamhetsår tillåts man avsätta en del av vinsten i
en obeskattad reserv, för att kunna användas vid exempelvis
verksamhetsår då företaget går med förlust.
Eftersom den årliga vinsten jämnas ut då man använder sig av
obeskattade reserver, så jämnar man även ut skattebelastningen mellan
resultatmässigt goda och mindre goda år.
Den del av vinsten som avsätts till de obeskattade reserverna är
avdragsgill och hamnar under rubriken "Bokslutsdispositioner" i
resultaträkningen, men i balansräkningen placeras obeskattade reserver
mellan skulder och eget kapital. Detta eftersom beloppet innehåller en
framtida latent skatteskuld.
Staten och sedermera Skattemyndigheten ser fördelar med en jämn
skattebelastning, och uppmuntrar mer eller mindre företagen till
avsättning i obeskattade reserver, genom ett lågt ränteuttag på 0,5%.
Bokslutsdispositioner är frivilliga, men de flesta företag ser fördelar
med att avsätta del av vinsten till obeskattade reserver, eftersom man
kan utnyttja fördelen med statens låga ränteuttag. Vid resultatmässigt
dåliga år kan förlusten kvittas mot återförd obeskattad reserv. Latenta
skatten på reserven försvinner/upphör då.
För Tjörns Hamnar AB:s vidkommande kan det vara fördelaktigt att
kvitta återförd obeskattad reserv mot det årliga koncernbidrag som
"Moderbolaget" utöver utdelning kräver.
4. Nej.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 149
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 121

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Svar på interpellation 2021-06-10
Interpellation 2021-05-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Antagande av Handlingsplan för samordnad och stärkt
barn- och ungdomskultur 2021-2023
2020/225
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad
handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur
2021-2023.
Sammanfattning
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av
remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen skickades
därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit till
kommunstyrelsen.
Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska
gälla 2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför
omfattande för att ha ett kortare tidsperspektiv.
Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot
innehållet i den reviderade handlingsplanen föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att den föreslagna
handlingsplanen antas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 158
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 149
Socialnämnden 2021-04-28, § 93
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 54
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 190
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-01
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och
ungdomskultur 2021-2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Benita Nilsson (L), Rosalie Sanyang (S), Martin Johansson (-) fd (SD),
Björn Möller (KD) fd (M), Maud Hultberg (S), Thomas Collberg (V)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige inte ska anta
handlingsplanen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benita Nilssons (L) med
fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Benita Nilssons (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
35 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Benita Nilssons (L) med fleras förslag väljs.
Protokollsanteckning
Rosalie Sanyang (S), Maud Hultberg (V), samtliga ledamöter
tillhörande kristdemokraterna samt vänsterpartiet anmäler
protokollsanteckning enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Under de senaste åren har nationella styrdokument inom Barnoch utbildningssektorns område förändrats vilket medfört ett
minskat handlingsutrymme för lokal styrning av delar av skolans
utformning,
Så har t.ex. Inte någon kommunal instans rätt att föra
över rektorernas och lärarnas beslutanderätt att utforma
undervisningen utifrån egen bedömning av hur kursplanens mål
ska uppnås.
Detta måste uppmärksammas senast inför förnyande av denna
plan 2023.”
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Planen innebär att det här kommer att kosta så mycket så det
kommer inte att kunna lösas ekonomiskt utan skattehöjning.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg, kvartal 1 2021
2021/146
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om
rapporten lämnats.
Sammanfattning
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt
också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare
rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun
som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften
tillfaller staten.
Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är

Justerandes sign

-

Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för
uppdraget. Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne
att erbjudas den enskilde.

-

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum
2020-07-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och
är i annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde
samt anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera
tillfällen och har därför tackat nej till att bli erbjuden

Utdragsbestyrkande
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boendeplats inom Tjörns kommun. Får idag sina behov
tillgodosedda inom kommunens Resursenhet (korttids).
Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 202012-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån
stödbehovet i och med beslut om demensboende.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 159
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 150
Socialnämnden 2021-04-28, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Tjänsteutlåtande 2021-04-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Arvode för adjungerade förtroendevalda i nämnder och
styrelse
2021/247
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg i
arvodesbestämmelserna för att adjungerade ska erhålla samma
ersättning som nämndens ledamöter och ersättare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette
Lagervall (V) till kommunstyrelsen och Alma Sibrian (V) till barnoch utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021.
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut.
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 160
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 154
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-18
Protokollsutdrag arvodesberedningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen
2021/74
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har ej inkommit
med någon vid justeringstillfället.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med
följande yrkande:
”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan
införas vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa
nödvändiga kunskaper i tal och skrift säkerställs
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen”
Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering
inför anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av
socialnämndens svar på motionen är att socialnämnden bedömer
att de påtalade behoven redan är omhändertagna och under
utveckling. Varpå kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då
socialförvaltningen idag redan har en väl fungerande rutin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 151
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 142
Socialnämnden 2021-06-21, § 144
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 70
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 2021-05-17
Motion 2021-03-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L), Alma Sibrian (V), Bo Bertelsen (M),
Susanne Landgren (M), Anna Wängborg (MP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) och Rikard Simensen (SD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet till socialnämnden för förtydligande av språkproblemen som
finns inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och
finner att det ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs
(TP) förslag.
Omröstningsresultat
34 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
6 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsgång 2
Ordförande ställer Gun Alexandersson Malms (L) med fleras förslag
mot Martin Johanssons (-) fd (SD) och Rikard Simensens (SD) förslag.
Gun Alexandersson Malms (L) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) och Rikard Simensens (SD)
förslag.
Omröstningsresultat
31 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Gun Alexandersson Malms (L) med fleras förslag väljs.
Skriftlig reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig enligt följande:
” För mig är det en självklarhet att de som har som uppgift att hjälpa
äldre och sjuka människor kan vårt lands språk. Personal inom
äldreomsorg och hemtjänst skall kunna behärska svenska språket i
både tal och skrift, vilket ska vara ett krav vid anställning.
Min absoluta övertygelse är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga
och förstådda i sin vardag. Allt annat är ovärdigt i en kommun som
Tjörn.”
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§ 166

Återremitterat ärende: Svar på motion från
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och
med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-05-12.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S)
lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad
2019-05-09). Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte
2020-01-23 då kommunfullmäktige återremitterade motionen till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda
avsaltningslösningar.
VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet.
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en
möjlig lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst
sommartid vid högförbrukning eller när det tillstöter andra
leveranspåverkande störningar i distributionen från Tolleby
vattenverk eller från Stenungsunds kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade motionen vid
sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen ska anses
vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen
daterat 2021-05-12.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen
som besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 143
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-28
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder
mot vattenbrist, 2019-05-09
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar,
2021-05-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
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§ 167

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
viltkött
2021/126
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om viltkött,
med följande yrkande:
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och
där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar
för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina
verksamheter.”
Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt,
lokal- eller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att
strida mot upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid
möjligt för kommunen att skapa förutsättningar i
upphandlingsprocessen som gör att lokal- och närproducerade
varor kan köpas in. Kommunen arbetar redan med detta i sina
upphandlingar och några ytterligare initiativ i detta avseende
bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.
Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via
befintligt ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa
viltkött.
För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera
viltkött utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör,
som är godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen,
lämna en intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det
finns därmed redan möjlighet att öka kommunens inköp av
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viltkött genom befintliga kanaler. Några ytterligare åtgärder i
detta avseende bedöms inte behövas.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 154
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 145
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-04
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött
Remissvar Tjörns Måltids AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Thomas Collberg (V), Bo Bertelsen (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med
fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag.
Omröstningsresultat
37 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Kommunfullmäktige

§ 168

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
blodgivning
2021/120
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
blodgivning, med följande yrkande:
”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns
kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod.
2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till
anställda att bli blodgivare.
3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på
betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun.
4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för
att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i
organisationen.”
Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär
kommunal fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal
verksamhet torde regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd
utifrån motionärens önskemål.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter,
sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår
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verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande,
och det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar.
Konsekvensen kan komma bli att vikariekostnaderna blir höga.
Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss
som med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart
bedriver dropp in-mottagning kan väntetiden blir betydligt
längre. Men deras besökstider är främst från klockan 12.30 till
18.00 Vilket ger möjlighet för anställa att besöka denna blodbuss
efter ordinarie arbetstid.
Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare
möjlighet att lämna blod på arbetstid. Inga ledighetsansökningar
har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-09-09, § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 146
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-06-29
Motion 2021-04-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) och Thomas Collberg (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Justerandes sign
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Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) och Thomas Collbergs (V)
förslag.
Omröstningsresultat
33 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
6 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§ 169

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler
för partistöd
2021/164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur
partistödet är konstruerat.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en
motion med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd
ska ses över och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande
regler missgynnar mindre partier.
Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att
själva bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte
reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti.
I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler
för kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes
år 2016.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 147
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-06
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1
Motion 2021-05-14
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Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (KD) fd (M), Gun Alexandersson
Malm (L), Bengt-Arne Andersson (M), Bo Bertelsen (M), Maud
Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Anna Wängborg (MP), Alma Sibrian (V), Martin Johansson (-) fd (SD),
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP)
med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) med fleras förslag.
Nej-röst för Anna Wängborgs (MP) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
34 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
6 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Gert Kjellbergs (TP) med fleras förslag väljs.
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§ 170

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
transparens i kommunfullmäktige
2021/193
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen uppdras att inför nästa mandatperiod
upprätta en förteckning på hemsidan.
3. En motion ska inkluderas i förteckningen efter att den anmälts
på ett sammanträde för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om
transparens i kommunfullmäktige, med följande yrkande:
-

Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan.

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register
kan bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas
arbete. Motionen föreslår därmed bifallas, samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera det på
hemsidan med start 2022. Motionärens angivna exempel från olika
kommuner kan då beaktas i utformningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 148
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-16
Motion 2021-05-27
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) fd (M), Thomas
Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
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§ 171

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson
(M) om hur det går med budgetuppdraget för laddstolpar
2021/274
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om
budgetuppdrag för laddstolpar:
”Antalet offentliga laddstolpar i Västra Götaland blir fler och fler, men
Tjörns kommun ligger efter.
Kommunerna har en viktig roll för att driva på omställningen mot en
mer elektrifierad bilflotta och offentlig laddinfrastruktur.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande fråga till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden:
Hur går det med budgetuppdraget för laddstolpar på Tjörn”
Beslutsunderlag
Fråga 2021-09-14
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§ 172

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
hundbad
2021/190
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om hundbad, med
följande yrkanden:
”- att kommunen undersöker några lämpliga platser spridda i
kommunen.
- att kommunen iordningsställer dessa med skultar och hundlatrin.
- att kommunen anpassar ”Allmänna ordningsstadgan” till detta”.
Beslutsunderlag
Motion 2021-06-09
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§ 173

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd SD om
hundpark
2021/232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om hundpark,
med följande yrkanden:
”- att föreslår kommunfullmäktige att uppdra
samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheten till att bygga en eller
flera hundparker på Tjörn
- att föreslå kommunfullmäktige att uppdra
samhällsbyggnadsnämnden utreda kostnaderna till att bygga en eller
flera hundparker på Tjörn
- att föreslå kommunfullmäktige att uppdra
samhällsbyggnadsnämnden utreda en samverkan med hundrelaterade
företag och föreningar att bygga en eller flera hundparker på Tjörn.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-07-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Kommunfullmäktige

§ 174

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
kostnadsfria måltider för lärare
2021/224
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om kostnadsfria
måltider för lärare, med följande yrkande:
”att föreslå kommunfullmäktige att uppdra barn- och
utbildningsnämnden utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för
lärarna i grundskolan.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-06-28
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§ 175

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
kostnader för icke lagstadgad verksamhet inom
kommunen
2021/261
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om kostnader för
icke lagstadgad verksamhet inom kommunen, med följande yrkanden:
”- att ta fram de verksamhetskostnader som finns inom kommunen som
ej är lagstadgade
- att rapporten ska uppdateras årligen och levereras till
kommunstyrelsen inför budgetprocessen”
Beslutsunderlag
Motion 2021-09-03
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§ 176

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
att Tjörns kommun ska införa Vandringens dag andra
lördagen i september
2021/266
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att Tjörns
kommun ska införa Vandringens dag andra lördagen i september, med
följande yrkanden:
”- att även Tjörns kommun inför Vandringens dag årligen den andra
lördagen i september
- att Vandringens dag ordnas med gemensamma aktiviteter med andra
aktörer, föreningar och organisationer”
Beslutsunderlag
Motion 2021-09-08
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§ 177

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
cykelplan 2.0
2021/275
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om Cykelplan 2.0,
med följande yrkanden:
”kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att:
- driva arbetet med cykelplanen 2.0 i samverkan med trafikverket och
vägföreningar
- måla florerande mittlinjer på cykelvägarna
- skapa tydlig märkning var cykelbanorna finns, och var de slutar
- skapa tydlig märkning var cykelparkeringar finns
- införa cykelställ med tak med belysning vid kommunala arbetsplatser
och skolor
- införa papperskorgar och bänkar jämnts med cykelvägarna”
Beslutsunderlag
Motion 2021-08-26
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§ 178

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd
(SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Lars Carlsson (M) om ställplatser
2021/276
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om
ställplatser enligt följande:
”Handelsmännen på Sveriges vackraste Ö bara väntar på en mer ökad
och breddad Turism för årets alla månader. Många med mig pratar vitt
och brett om att värna om småföretagare och turism. Frågan många
ställer sig är då ”Vad gör kommunen åt det”?
Husbilsägandet är en marknad som ökar både i Sverige och utomlands.
Detta är en väldigt köpstark publik som dessutom är mycket flexibel.
En attraktiv ställplats innebär oftast att det finns tillgång till: el,
färskvatten samt tömning av gråvalen och latrin. Ryktet om en bra
ställplats sprider sig lika fort som motsatsen.
Jag driver denna fråga beroende på att jag bland annat tycker många
fler skall få möjligheten att få se och uppleva vår vackra Ö Tjörn.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden:
Hur prioriterat är detta med ställplatser
Planeras det ställplatser på Tjörn”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-08-26
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§ 179

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om att utlysa klimatnödläge
2021/280
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en
motion om att utlysa klimatnödläge, med följande yrkanden:
-

”att Kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge

-

att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030

-

att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram en
tydlig handlingsplan med förslag på konkreta styrmedel för hur den
årliga minskningen av dessa utsläpp ska gå till.

-

att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram en
klimatplan som bygger på anpassning inför de förändringar som
ofrånkomligt kommer att ske i form av ökad nederbörd, torka,
havsnivåhöjning och brist på livsmedel, inklusive vatten.”

Beslutsunderlag
Motion 2021-09-14
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§ 180

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP)
ställd till kommunstyrelsens ordförande om motivering
till ställningstagande vid behandling av motionen för fria
mensskydd
2021/281
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om motivering till
ställningstagande vid behandling av motionen för fria mensskydd,
enligt följande:
”På Tjörns hemsida kan vi läsa att kommunstyrelsen är kommunens
motsvarighet till Sveriges regering. Bland annat är några av uppdragen
att se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt följs samt svara
för den kommunala framtidsplaneringen.
Ett av våra antagna mål, där alla delar i vår kommunala organisation
skall verka för, är arbete för jämställdhet och jämlikhet. Varken du eller
jag är undantagna i detta.
Skillnaden är att du som kommunstyrelsens ordförande axlar ett långt
större ansvar än jag. Du är den som ytterst skall leda och samordna
förvaltningens arbete.
Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna
hälsan som är en mänsklig rättighet.
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare.
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Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde,
jämställdhet och ett helt annan att ta det ta beslut som faktiskt bidrar till
förändring.
Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande
i kommunstyrelsen och vars uppgift är att leda och samordna
förvaltningen tror att ditt ställningstagande får för konsekvenser
kopplat till arbetet jämställdhet och alla människors lika värde samt hur
du motiverar ditt ställningstagande kring motionen?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-09-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
interpellationen ej får ställas.
Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej
och finner att den får ställas.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
7 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
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§ 181

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP)
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Gunnemar Olsson (L) om motivering till
ställningstagande vid behandling av motionen för fria
mensskydd
2021/282
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) har lämnat in en interpellation ställd till barnoch utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för fria
mensskydd, enligt följande:
”Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna
hälsan som är en mänsklig rättighet.
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare.
“Att göra varandra illa är tyvärr en potential som ligger i den
mänskliga naturen. Den potentialen kan ju vid tiden för artens
uppkomst varit en förutsättning för att vi ens finns till idag. Men i det
samhälle de flesta av oss nu vill leva i är det ingen tillgång. Eftersom
potentialen ligger i arvet som bidrar med miljöfaktorerna får vi försöka
skaffa oss kontrollen över den.
Normer och värderingar är de verktyg som används. Den processen
måste starta tidigt och inom nämndens ansvarsområde löper arbetet
som en tråd genom hela förskolan och grundskolan.”
Dina ord från fullmäktige i juni.
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Det är en sak att säga att vi är för alla människors lika värde,
jämställdhet och ett helt annan att ta det ta beslut som faktiskt bidrar
till förändring.
Jag som många andra i vår kommun är nyfikna hur du som ordförande
i barn och utbildningsnämnden med ett väldigt tydligt uppdrag att
verka för ett jämlikt samhälle, utifrån arbete med antagen budget där
alla delar i vår kommunala organisation skall verka för jämställdhet och
jämlikhet samt dina egna ord jag citerat motiverar ditt
ställningstagandet kring motionen?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-09-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
interpellationen ej får ställas.
Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej
och finner att den får ställas.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
7 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
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§ 182

Anmälan av interpellation från Anna Wängborg (MP)
ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om motivering till
ställningstagande vid behandling av motionen för fria
mensskydd
2021/283
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för fria
mensskydd, enligt följande:
”Innan semestrarna röstade du mot en motion för fria mensskydd till
menstruerande elever i skolan. Menshälsa är en del av den allmänna
hälsan som är en mänsklig rättighet.
Du röstade emot ett beslut som till låg kostnad och på lång sikt hade
varit ett steg i att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett
beslut som hade öppnat upp för en annan norm än den
maskulinitetsnorm som idag är gällande och som idag ger vatten på
den kvarn som får mäns våld mot kvinnor att snurra vidare.
Många gånger har du i detta fullmäktige pratat för att vi skall arbeta
förebyggande och främjande. Att vi skall göra det vi kan för att få stopp
på våldet och inte minst i nära relation.
Det är en sak att säga att vi ska men en helt annan att faktiskt göra
skillnad.
Socialnämndens grunduppdrag är
“att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
● ekonomiska och sociala trygghet,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Kommunfullmäktige

● jämlikhet i levnadsvillkor,
● aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet”
Socialtjänstlag (2001:453)
Vi skall även utifrån antagen budget verka för jämställdhet och
jämlikhet. Ingen del i vår kommunala organisation är undantagen.
Med bakgrund i ovanstående är jag som många andra av våra
kommuninvånare nyfikna på hur du motiverar ditt ställningstagandet
kring motionen?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-09-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
interpellationen ej får ställas.
Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej
och finner att den får ställas.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
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Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
7 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
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§ 183

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm
(L) om heltidsresan
2021/284
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om
heltidsresan, enligt följande:
”Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn
har framfört önskan att få träffa socialnämnden ledamöter för att ha en
dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket Socialnämndens
arbetsutskott har avböjt.
Orsaken är bland annat följande:
Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering
samt en Slutlig utvärdering i början av 2022. Det är viktigt att man
slutför projektet innan man gör ändringar.
Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens
delaktighet och utan analys för konsekvenser, och att det är ohållbara
scheman både på kortare och lång sikt.
Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor,
äldre som är över 60 som försöker orka jobba till pensionen vilket är
omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig pensionärer eller
jobba på timmar.
Med anledning av ovanstående frågar vi följande:
Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att
kunna höja sysselsättning till heltid?
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Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur
man inför en bra struktur?
Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för
ett hållbart arbetsschema?
När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-09-17
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 162
§ 165 (1)

Ledamöter

1 (2)
§ 165 (2)

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(kd) fd (m)

7. Marianne Möller (kd) fd
(m)

-

8. Kerstin Möller (kd) fd (m)

1

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

-

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson (-) fd (m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

-

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén (m) fd (l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

1

1

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. vakant

(s)

-

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg
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Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 162

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 165 (1)

Avst

Ja

Nej

§ 165 (2)
Avst

Ja

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

vakant

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1

1

1

1

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

(mp)

Nej

Avst

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

x

Jenn Johansson

(sd)

x

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

x

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

Summa:

35

1

5
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34

6

1

0

31

4
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 167

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 168
Nej

§ 169
Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

1

1

1

1

1

1

1

(kd) fd (m)

7. Marianne Möller (kd) fd
(m)

-

8. Kerstin Möller (kd) fd (m)

1

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

-

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson (-) fd (m)

-

9. Robert Bull

(v) fd (c)

1

1

1

1

1

1

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

-

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén (m) fd (l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

1

1

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. vakant

(s)

-

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg
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Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 167

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 168

Avst

Ja

Nej

§ 169
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

vakant

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1

1

1

1

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

1

1

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

(mp)

1

1
1

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

Zaid Liveland

(sd)

x

Jenn Johansson

(sd)

x

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

x

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

Summa:

1
1

37

3
54

0

33

Avst

6

1

34

6

0

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 180

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 181
Nej

§ 182
Avst

Ja

Nej

Avst

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

6. Björn Möller

1

(kd) fd (m)

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

8. Kerstin Möller (kd) fd (m)

1

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

-

Daniel Magnusson

(m)

-

Filip Andersson (-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

1

7. Marianne Möller (kd) fd
(m)

9. Robert Bull

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

-

12. Benita Nilsson

(l)

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén (m) fd (l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. vakant

(s)

-

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

1
1

1
1

1

1

1

1

55

1

1

1

1

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 180

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 181

Avst

Ja

Nej

§ 182
Avst

Ja

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

vakant

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1

1

1

1

Helena Jonsson

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Carl Bloom

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

(mp)

Nej

Avst

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

Zaid Liveland

(sd)

x

Jenn Johansson

(sd)

x

37. Gert Kjellberg

(tp)

38. Cyril Esbjörnsson

1

1

1

1

1

1

1

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

x

Christofer Nicklasson

(tp)

1

1

1

1

Summa:

25

8
56

7

25

8

7

25

8

7

